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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑทะลายมะพราว

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุเฉพาะผลติภณัฑทีป่ระดษิฐข้ึนจากทะลายมะพราวเปนวสัดหุลัก

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑทะลายมะพราว หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําทะลายมะพราวสดหรือแหง มาออกแบบ

ประกอบเปนผลิตภัณฑตางๆ ขัดใหเรียบ แตงสี เคลือบดวยสารเคลือบเงา อาจประกอบดวยวัสดุอ่ืน เชน
ไมไผ เชือก ผักตบชวา ทําเปนของใชทั่วไป ของประดับตกแตง

๒.๒ ทะลายมะพราว หมายถึง ชอผลของมะพราวที่ออกเปนกลุมรวมกัน

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสม ไมมีราหรือรองรอยการเจาะกัดกินของแมลง

๓.๒ การประกอบ
ตองประณีต ติดแนน คงทน ไมมีรอยแตก ราว หรือตําหนิ

๓.๓ การประกอบวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๔ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองสม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไปจนทําใหช้ินงาน
ขาดความสวยงาม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ การใชงาน

ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน
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๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลิตภัณฑทะลายมะพราวในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑทะลายมะพราวได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑทะลายมะพราวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน แจกัน ตะกรา โคมไฟ
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑทะลายมะพราวที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
   ๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปน
ไปตามขอ ๓.๕ ขอ ๔. และขอ ๕. จงึจะถือวาผลติภณัฑทะลายมะพราวรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

   ๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ทะลายมะพราว การประกอบ
การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบเงา ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว
จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวา
ผลิตภัณฑทะลายมะพราวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑทะลายมะพราวตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ
ทะลายมะพราวรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ทะลายมะพราว การประกอบ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบผลติภณัฑทะลายมะพราว

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูป

ทรงที่เหมาะสม ไมมีราหรือรองรอย
การเจาะกัดกินของแมลง

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ ตองประณีต ติดแนน คงทน ไมมี
รอยแตก ราว หรือตําหนิ

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบดวยวัสดุอ่ืน ตองประณีต ติดแนน คงทน กลม
กลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

การแคลือบเงา ตองสม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปน
คราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก 
และไมหนาเกินไปจนทําใหช้ินงาน
ขาดความสวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


